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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án,  
               17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,      
                          Hegedűs György alpolgármester,      
                          Béres Magdolna,                                                                                                                                    
                          Bugyi Sándor és                                           

  Dávid Kornélia Anikó képviselők.     
 
Igazoltan vannak távol: Béres Mária és Tóth Gábor képviselők.                                                                              
                                                                   
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni  
Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      63/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi 
                                                      Sándor és Dávid Kornélia Anikó  képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az ülés napirendi pontjait a  meghívóhoz képest egy ponttal 
kiegészítjük, Kiss Erika KITT igazgató kérésére 1. napirendi pontként a KITT 2011/2012-es 
tanév előkészítését tárgyaljuk. A meghívó szerinti 7. napirendi pontot pedig a rendkívüli ülésen 
már megtárgyaltuk. A napirendi pontok így a következők szerint alakulnak: 
 
N a p i r e n d: 
1./  KITT 2011/2012-es tanév előkészítése - létszámleépítés 
2./  Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 
3./  Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (ciklusprogram) 
4./  Az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 
5./  2010. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
6./  Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
7./  Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület 
      Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
8./  Tornacsarnok Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
9./  Civil szervezetek pénzügyi támogatásának megbeszélése (pályázatok elbírálása) 
10./  Egyebek 

- Segítünk Alapítvány kérelme 
- Telenor Zrt. bérleti díj csökkentésének kérelme 
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- e Termékdíj Kft. szolgáltatásáról szóló tájékoztató 
- Tejcsarnok fűtési díj elengedésének megbeszélése 
- Medicopter Alapítvány támogatásának megbeszélése 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    64/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT 2011/2012-es tanév előkészítése – létszámleépítés. 
           Előadó: Kiss Erika igazgató köszöni a lehetőséget a napirenddel kapcsolatban. 
                        Elmondja, azért van rá szükség, mert a társulás gesztora Tápióság Önkormány- 
                        zata. A költségvetés készítésekor minden intézmény meghatározta a létszámot. 
                        Tápiószentmárton 2011. január 1-én 23 tanulócsoporttal indult, ebből 2 meg fog 
                        szűnni, létszámcsökkenés és kis létszámú osztályok miatt. Két pedagógus állás- 
                        hely felszabadul, egy fő pedagógus korkedvezményes nyugdíjazását kéri, egy fő- 
                        nek nem tudnak munkát biztosítani, fel kell hogy mondjanak a következő tanévre. 
                        A felmentési időt április 1-től el kell kezdeni, ezért kell a sürgős döntés. Tápió- 
                        szentmárton Önkormányzata 2011. március 24-i ülésén a jövő évi csoportszámot 
                        21-ben, a pedagógus létszámot 30,5 főben elfogadta. Tápióság Önkormányzatá- 
                        nak támogatását kérik. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjainak van-e kérdése, véleménye, 
amennyiben nincs határozzanak Tápiószentmárton döntését támogatva. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

 65/2011. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
 mint gesztor Önkormányzat, a közoktatásról szóló 1993. évi                                       
                                                   LXXIX. tv. 102. § (2) c) pontja szerinti fenntartói irányítás  
 jogkörében meghatározza a KITT Közoktatási Intézmény 
 Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája 
 tápiószentmártoni tagintézményeiben a 2011/2012-es 
 nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, a 
 2011/2012-es tanítási évben az indítható osztályok számát: 
 KITT Napsugár Óvoda      7 csoport 
 KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola    21 osztály. 
  
 Határidő: azonnal. 
 Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
66/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint gesztor Önkormányzat úgy 
döntött, hogy a KITT Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános 
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Iskolája Kubinyi Ágoston Általános Iskola tagintézményben a 2011/2012-es tanítási évben a 
2011. évi költségvetési rendeletben engedélyezett pedagógus létszámot 2 létszámmal csökkenti.  
A létszámcsökkentés indoka: Tápióság Községi Önkormányzat, mint gesztor Önkormányzat a 
65/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozatában, Tápiószentmárton Nagyközség 
Önkormányzatának 40/2011.(III.24.) sz. határozatában foglaltak szerint, a KITT Kubinyi 
Ágoston Általános Iskola tagintézményben a 2011/2012-es tanévben az indítható osztályok 
számát kettővel csökkentette. Az alsó tagozaton a jelenlegi három második osztályból a 
gyermeklétszámra tekintettel kettő osztály kerül kialakításra. A sajátos nevelési igényű tanulók 
létszámának csökkenése miatt felmenő rendszerben megszűnik a szegregált szervezeti formában 
történő oktatás, a várható 18-as létszámot az eddigi három csoport helyett két összevont 
csoportban tudják ellátni. A fenti két csoport megszűnésével két álláshely megszűnik. 
Egy pedagógus kedvezményes nyugdíjazását kéri, egy fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonya 
felmentéssel történő megszüntetésére van szükség, mivel a további foglalkoztatására nincs 
lehetőség. 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében az összesített létszám 112,75 fő. 
Ezen belül az engedélyezett álláshelyek száma a KITT Közoktatási Intézmény Tápióság-
Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája tekintetében 94,75 fő, a Polgármesteri Hivatal 
és intézményeiben 18 fő. 
 
A Közoktatási Intézmény álláshelyei tagintézményenkénti bontásban: 
 

Tagintézmény 
Pedagógusok 

létszáma 
Technikai dolgozók 

létszáma 
Összes létszám 

Gézengúz Óvoda 
Tápióság 

  8,75 fő             4 fő     12,75 fő 

Dr. Papp Károly Ált. 
Iskola Tápióság 

16,25 fő 3,75 fő 20 fő 

Napsugár Óvoda 
Tápiószentmárton 

            12 fő             7 fő 19 fő 

Kubinyi Ágoston 
Általános Iskola 
Tápiószentmárton 

            32,5 fő             6,5 fő 39 fő 

Óvodai étkeztetés 
Tápióság 

--             2 fő 2 fő 

Iskolai étkeztetés 
Tápióság 

--             2 fő 2 fő 

Mindösszesen: 69,5 fő          25,25 fő 94,75 fő 
 
Polgármesteri Hivatal álláshelyei intézményenkénti bontásban: 

Megnevezés Létszám 
Polgármesteri Hivatal    10 fő 
Fogorvosi ellátás 1,3 fő 
Védőnői ellátás    2 fő 
Könyvtár 0,7 fő 
Művelődési ház    2 fő 
Szociális étkeztetés    1 fő 
Intézményi étkeztetés    1 fő 
Mindösszesen:  18 fő 
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A KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola tagintézményben a létszámcsökkentés előtt 
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 32,5 fő. 
A létszámcsökkentés után, a felmentési idő leteltét követően, valamint az 1 fő nyugdíjba vonuló 
pedagógus jogviszonya megszüntetése után az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 30,5 
fő. 
 
Az önkormányzat nyilatkozik arra vonatkozólag, hogy a fenntartói körén belül a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
Az önkormányzat és intézményeinek létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető 
létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként 
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. 
A fentiek értelmében az intézményvezető gondoskodjon 1 fő, az intézményben foglalkoztatott 
főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus jogviszonya 
felmentéssel történő megszüntetéséről. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző, intézményvezető. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta 
                        a zárszámadást, átadja a szót a Bizottság elnökének. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, az írásos előterjesztést 
részletesen átnézték, megfelelőnek tartják. Megállapítható, a kiadások és a bevételek a tervnek 
megfelelően alakultak, az Önkormányzat takarékosan gazdálkodott, melyet a 2011. évben is 
szeretnének folytatni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a 2010. évi 
zárszámadást. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, a bevételi oldalon jó volt a teljesítés, egy-
két tételnél kevesebb volt a teljesítés a tervezettől, ilyen az iparűzési adó, de kaptunk 
kiegészítést. A gépjármű adónál a tervezettől magasabb lett a bevétel. Összességében a 2010. évi 
bevételünk 99 %-ban, kiadásunk 91 %-ban teljesült, pénzmaradványunk 39.508 eFt. Jól 
gazdálkodott az Önkormányzat. A Képviselő-testületnek van-e kiegészítése, véleménye a 
zárszámadással kapcsolatban, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
9/2011.(III.31.) sz. rendeletét az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról megalkotta. 
                                                                     9/2011.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi gaz- 
                                                                     dálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet 
                                                                     szövegét és mellékleteit a 3. sz. melléklet tartalmazza.                                                                     
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (ciklusprogram). 
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          Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, elkészült az Önkormányzat 2011-2014. évre 
                       vonatkozó gazdasági programja. A programot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 
                       kéri ismertessék állásfoglalásukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a Bizottság 
elfogadásra javasolja a gazdasági programot. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az alakuló ülésen polgármesteri programját nem ismertette, 
mert ez az elkészített cikluspogramban szerepel, melyet a Képviselő-testületnek el kell fogadni. 
A program egy része az előző ciklusra épül, módosítás, más irányvonal is van benne. A program 
készítésekor túlzásokba nem estünk, megvalósítható program összeállítása volt a cél. A ciklus 
végén értékelni fogjuk mi valósult meg. Amennyiben a testület részéről nincs más javaslat, 
kiegészítés, elfogadásra javasolja a 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             67/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
                                                             az Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági Programját 
                                                             elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét a tervvel kap- 
                        csolatban. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, két közbeszerzési pályázatunk 
van előreláthatólag 2011. évre. Egyik a játszótér kialakítása, fasor rendezése, buszmegállók 
kialakítássa, ennek költsége 20.258 eFt. A másik az iskola fűtéskorszerűsítése, költsége 
22.457.963 Ft. A Pénzügyi Bizottság javasolja a közbeszerzési terv elfogadását. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a támogatási határozatot nem kaptuk meg a 
Minisztériumtól a játszótér pályázatunkkal kapcsolatban, a kivitelezés a II. és III. negyedévben 
várható. Az iskola fűtéskorszerűsítésére a pályázatok beadási határideje április 1. A támogatás 
elnyerésének függvényében a megvalósítás a III. és IV. negyedévben történhet. Ezen kívül van 
még pályázatunk, ami nem esik közbeszerzés alá, ez a gyalogátkelőhely kialakítása, a 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és a Tornacsarnok felújítása. Amennyiben 
egyetértenek, kéri a közbeszerzési terv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              68/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                      
                                                              a 2011. évi összesített Közbeszerzési Tervet elfogadta. 
                                                              A Közbeszerzési Tervet az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
   



 8

                                                            Határidő: folyamatos. 
                                                            Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az írásos előterjesztést megkapták. 
                        A polgármesternek a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg a Képviselő- 
                        testület elé kell terjeszteni a belső ellenőrzésről szóló éves jelentést. 2010. évben 
                        is a K.F. Audit Kft. végezte a belső ellenőrzést, a Tápió-vidéki Többcélú Kistér- 
                        ségi Társuláson keresztül. 2010. évben a Polgármesteri Hivatalnál folyt ellenőr- 
                        zés a pénzkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan, valamint a szak- 
                        feladati rend és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tevékenységek is ellenőr- 
                        zésre kerültek. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési tervet kell 
                        készíteni. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban, majd 
elmondja, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény é s tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                               69/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányza- 
                                                               tánál  2010. évben végezett belső ellenőrzésről szóló 
                                                               jelentést jóváhagyja. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:    polgármester. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Polgármesteri Hivatal régi SZMSZ-e 
                        átdolgozásra került, ez a Képviselő-testület SZMSZ-ének egyik melléklete. 
                        Az ügyfélfogadással kapcsolatban elmondja, módosítás, hogy április 1-től kedden 
                        13.00-16.30 óra között tartunk ügyfélfogadást. A Képviselő-testületnek a Szerve- 
                        zeti- és Műlködési Szabályzatot határozattal kell elfogadni. A Pénzügyi Bizottság 
                        ülésén megtárgyalja az előterjesztést, kéri a Bizottság elnöke tájékoztassa a testü- 
                        letet álláspontjukról. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, megvitatták az előterjesztést, az 
átdolgozott változatot javasolják elfogadásra. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                  70/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                                  Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát 
                                                  jóváhagyta. 
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                                                 Határidő: azonnal. 
                                                 Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület 
           Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az alakuló üléstől számított hat hónapon 
                        belül a testület szervezeti- és működési szabályzatát felül kell vizsgálni. Új sza- 
                        bályzatot készítettünk, ami a Polgármesteri Hivatalban, a Könyvtárban és Tápió- 
                        ság honlapján is megtekinthető lesz. A szabályzathoz függelékek és mellékletek 
                        tartoznak. A Képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester fogadóóráját 
                        kell még meghatározni. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja,  hétfői napokon 15.00-16.30 óra között szeretne 
fogadóórát tartani. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, terjedelmes az előterjesztés, 
átnézték, javaslataik bekerültek a szabályzatba, a Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban 
nincs több hozzászólás, kéri a rendelet megalkotását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2011.(III.31.) sz. rendeletét megalkotta. 
                    
                                                              10/2011.(III.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                                              Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét a 
                                                              8. sz. melléklet tartalmazza. 
8./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Tornacsarnok és Községi Klubház  
                        Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete a helyiség bérleti díjak, amit 
                        a Képviselő-testület állapít meg. Módosítás merült fel, a Tornacsarnoknál az 
                        egyéb rendezvények díját kell meghatározni. A Pénzügyi Bizottság ülésén meg- 
                        tárgyalta, javasolják 10.000.- Ft/alkalomban meghatározni. A hangtechnika igény- 
                        bevétele + 10.000.- Ft/alkalom. Felvetődött a lakodalom rendezvény, úgy gondol- 
                        ják ezt a Képviselő-testület igény esetén egyedileg bírálja el. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. Amennyiben a testület egyetért, kéri a Tornacsarnok és Klubház SZMSZ-ének 
módosítását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             71/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                             a Tornacsarnok és Községi Klubház Szervezeti és Műkö- 
                                                             dési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
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                                                            „A helyiség bérleti díjak kiegészítése: 
                                                            6. EGYÉB RENDEZVÉNYEK 
                                                            A bérleti díj: 10.000.- Ft/alkalom. 
                                                            A díj előre készpénzben fizetendő a szerződésben meg- 
                                                            határozott napon. 
                                                            A díj ellenében a bérlő az alábbi helyiségeket használhatja: 
                                                           - tornaterem a színpaddal,    
                                                           - öltöző, 
                                                           - mosdó, 
                                                           - büfé rész asztalokkal, székekkel, 
                                                           - büfé. 
                                                           Az asztalok kikészítése a bérbeadó, a berendezés a bérlő 
                                                           feladata. 
                                                           Az asztalok visszarendezése a bérbeadó, a takarítás a bér- 
                                                           lő feladata úgy, hogy a tisztítószert az intézmény biztosítja. 
                                                           A szervezésért, a rend fenntartásáért a bérlő felelős. 
                                                           Az udvar takarítása a bérlő feladata. 
 
                                                           HANGTECHNIKA használata személyzettel: 
                                                           10.000.- Ft/alkalom.” 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:    közművelődés-szervező. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatásának megbeszélése (pályázatok elbírálása). 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, az Önkormányzathoz hat pályázat érkezett. 
                       A Pénzügyi Bizottság, a Szociális Bizottság megtárgyalta a kérelmeket, kéri a 
                       Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse javaslatukat a tervezett 2.000.000.- Ft-os 
                       keret felosztására. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, jól kidolgozott pályázatok 
érkeztek. A 2011. évi költségvetésben 2.000.000.- Ft-ot terveztünk a civil szervezetek 
támogatására, igyekeztek döntésük során a tavalyi támogatási összeget figyelembe venni. A 
Bizottság javaslata a támogatásra: 

- Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány  50.000.- Ft, 
- Happy Dance SE               100.000.- Ft, 
- Tápiósági Polgárőrség            150.000.- Ft, 
- Tornádó Harcművészeti Sportegyesület    400.000.- Ft, 
- Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas K.   400.000.- Ft, 
- Tápióság Községi Sportkör            900.000.- Ft. 

 
Szeretné a pályázók figyelmét felhívni, hogy a támogatás felhasználásával  2012. január 31-ig 
kell elszámolni, csak arra lehet használni amire pályáztak. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a bizottsági ülésen 
nagy vita folyt, de egységesen megszavazták az összeget, egyetértenek a Pénzügyi Bizottság 
javaslatával. A honlapra a civil szervezetek adószámát fel kell tenni, hogy az adó 1 %-ának 
felajánlásával is támogatáshoz jussanak. 
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Kun Szilárd  polgármester elmondja, a támogatási keret kialakítására az előző évi támogatásokat 
vették figyelembe. Törvényi előírás a pályázat kiírása a támogatásra vonatkozóan. Az óvodai 
alapítvány tavaly nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a bizottságok úgy döntöttek 
50.000.- Ft támogatásban részesüljenek. A következő évi költségvetésünkben, ha lehetőség lesz 
rá a keretet szeretnénk megemelni. Fontosnak tartjuk a civil szervezetek támogatását, hasznos 
dolgot végeznek a településen. Az elszámolás is törvényi előírás, amennyiben a civil szervezet a 
támogatás felhasználásával nem számol el, a következő évben nem fog támogatásban részesülni. 
Minden szervezet működési célra kérte a támogatást. A pályázatok figyelésére felhívja a 
szervezetek figyelmét. A napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés, vélemény, kiegészítés. 
 
Soltiné  dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a támogatások két részletben kerülnek folyósításra, az 
első részlet június 30-ig, a második részlet októberben. A támogatási szerződést minden civil 
szervezettel megkötjük, az elnyert összegeket nyilvánosságra kell hozni, a honlapon és a helyi 
újságban megjelentetjük. 
 
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke megköszöni a testületnek a támogatást és hozzájárulásukat a 
Tápióság név és címer használatához. Örülnek a 150 eFt-os támogatásnak. Elmondja, az 
Országos Polgárőr Szervezethez beadtak pályázatot gépkocsi használatra. 
 
Vágó Ferenc a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület vezetője megköszöni a támogatást, amit 
megszavazott a testület. Szeretné megkérdezni, hogy a keret hogy került kialakításra. 18 éve a 
legeredményesebb sportegyesületet vezeti Tápióságon, évek óta stagnál a támogatás. Nem érti a 
labdarúgó szakosztály miért kap dupla támogatást, a taekwon-dót mindig egy emberként 
támogatta a testület. Mindenkit tisztel,  aki valamit csinál ebben a faluban. Nem követelőzni 
akar, csak mindenhonnan azt hallják, hogy a sportot támogatni kell. A működésükre alig elég a 
költségvetés, amit beadott. Felmerült, hogy a Tornacsarnok használatáért terembért kellene 
fizetni, a testület foglaljon ebben állást. Elég nagy baj van, ha ez hiányzik az önkormányzat 
költségvetéséből. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, más településen is fizetnek bérleti díjakat, a gyerekeket 
támogatjuk. Szponzort kell találni, ha jól működik az egyesület észreveszik a vállalkozók. 
Minden civil szervezet pontos költségvetést adott be, ennyi támogatást tudunk adni. Ha javul a 
költségvetés helyzete, több támogatási lehetőség lesz. 
 
Vágó Ferenc a továbbiakban arról érdeklődik, van-e rá lehetőség, hogy egyösszegben megkapják 
a támogatást. Tájékoztatatásul elmondja még, hogy a diákolimpián 8 főből 5 arany, 2 ezüst és 1 
bronz érmet szereztek. Úgy értékeli, az eredmény az önkormányzat sikere is. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a támogatás folyósításával kapcsolatban elmondja, írásban kell 
kérelmezni az egyösszegű folyósítást. Nincs leszabályozva, csak az, hogy két részletben 
biztosítjuk a támogatást. 
 
Kun Szilárd  polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint szavazásra teszi fel a civil 
szervezetek támogatását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                               72/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Alapítvány 
                                                               részére 50.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat    
                                                               2011. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatá- 
                                                               sára tervezett összegből. 
 
                                                               Határidő:  támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                               Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                 73/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Happy Dance SE részére 
                                                                 100.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 
                                                                 2011. évi költségvetésében  a civil szervezetek támo- 
                                                                 gatására tervezett összegből. 
 
                                                                Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester, jegyző.     
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              74/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Tápiósági Polgárőrég részére 
                                                              150.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2011. 
                                                              évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
                                                              tervezett összegből. 
 
                                                              Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                              Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          75/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sportegye- 
                                                          sület részére 400.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormány- 
                                                          zat 2011. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatá- 
                                                          sára tervezett összegből. 
 
                                                          Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                          Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          76/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas 
                                                          Klub részére 400.000.- Ft támogatást biztosít az Önkor- 
                                                          mányzat 2011. évi költségvetésében a civil szervezetek 
                                                          támogatására tervezett összegből. 
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                                                        Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       77/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a Tápiósági Községi Sportkör részére 
                                                       900.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2011. 
                                                       évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
                                                       tervezett összegből. 
 
                                                       Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
10. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Segítünk Alapítvány kérelmében az előző ülésen 
         a döntést elhalasztottuk. A nagykátai rendelőintézet részére műszerek beszerzésére igény- 
         lik a támogatást. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 10.000.- Ft-tal 
javasolja támogatni az Alapítványt. 
 
Kun Szilárd polgármester kéri döntésthozni, amennyiben egyetértenek a Pénzügyi Bizottság 
javaslatával. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta. 
                                                         78/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a Segítünk Alapítvány részére 10.000.- Ft támogatást biz- 
                                                         tosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének gaz- 
                                                         dálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                         Határidő:  azonnal. 
                                                         Felelős:    polgármester. 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a Telenor Zrt. bérleti díj csökkentési kérelmét 
         ismerteti a testülettel. 18 %-os bérleti díj csökkentést szeretnének kérni, ez az éves bérleti 
         díjnál 150 eFt csökkentést jelentene. A kérelmet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja ismerteti, a Bizottság álláspontja a kérelem 
elutasítása. Ebben a gazdasági helyzetben nem áll módunkban a bérleti díj csökkentéshez 
hozzájárulni. A következő évi költségvetés készítésekor a bérleti szerződést újratárgyalhatjuk, ha 
úgy gondolják. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Telecom is hasonló kéréssel fordult a testülethez a 
korábbiakban, az inflációs emelés elengedését kérték, ehhez sem járultunk hozzá, nem tehetünk 
különbséget a szolgáltatók között. Az önkormányzat gazdasági helyzete miatt nem tudja 
felvállalni a bérleti díj csökkentését. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          79/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          a Telenor Magyarország Zrt. 18 %-os bérleti díj csökken- 
                                                          tésére irányuló kérelmét támogatni nem tudja az Önkor- 
                                                          mányzat gazdasági helyzete miatt. 
                                                          A következő évi költségvetés készítésekor a Képviselő-testü- 
                                                          let igény esetén a bérleti szerződést újratárgyalja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester.      
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester az e-Termékdíj Kft. szolgáltatására vonatkozó tájékoztatót is- 
         merteti a testülettel. Az Önkormányzatot az ajánlat nem érinti, a Hírös Kft-vel van szer- 
         ződésünk. A vállalkozók felé szórólap formájában és a honlapon keresztül eljuttatjuk a 
         tájékoztatót. 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester elmondja, a februári ülésen Szajcz Tibor kérelmének ügyében, 
         mely az általa bérelt Papp K. u. 56. sz. önkormányzati ingatlan fűtési költségének elenge- 
         désére irányult, úgy döntöttünk, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökével a helyszínen tájé- 
         kozódnak. A bérlő 2011. február 28-án jelezte, hogy elromlott a fűtőberendezés, 2010. 
         szeptember 1-től a fűtőrendszer használaton kívül van. Úgy gondolják, nem a fűtési sze- 
         zon végén kellett volna jelezni, véleménye, hogy a fűtési díjat nem tudjuk elengedni, nem 
         készült jegyzőkönyv, ami ezt a tényt alátámasztotta volna. Megnézték a helyszínen a fűtési 
         rendszert, lezárjuk a vezetéket, ha  nem használják. A továbbiakban nem kell fizetni, 
         de a kérelmezett időszak fűtési díjától nem tudunk eltekinteni. Amennyiben úgy gondolják, 
         saját költségükön a fűtési rendszert leválaszthatják a könyvtártól. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             80/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület Szajcz Tibor kérelmét, mely az 
                                                             általa bérelt Papp K. u. 56. sz. ingatlan fűtési díj elen- 
                                                             gedésére vonatkozik, nem támogatja. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
   5./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előző ülésen nem döntöttünk a Medicopter 
         Alapítvány támogatása ügyében. Országos légimentést végző szervezetről van szó, 
         elmondásuk szerint 5-10.000.- Ft támogatást is szívesen fogadnak. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság 10.000.- Ft 
támogatást javasol a Medicopter Alapítványnak. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja a 10.000.- Ft támogatást a testület szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                          81/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          10.000.- Ft támogatást biztosít a Medicopter Alapítványnak  
                                                          az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének gazdálkodási 
                                                          tartaléka terhére. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester.                                                   
 
   6./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a tábor felújításával kapcsolatban arról volt szó, 
         hogy ha a Kft. hitelképességét tudja igazolni, az anyagköltségekhez az Önkormányzat 
         biztosít összeget. Ez a pályázatok függvénye, a hitelt az Önkormányzat felveszi a 
         beruházáshoz. A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél a hitel felvétele ügyében a 
         tárgyalásokat megkezdtük,  rendelkezésre állási díjat kell fizetni, ha szükséges azon- 
         nal felvehető. A felújítással a tábor 26 fő befogadására lesz alkalmas. A táborozás 
         kezdetére az átalakítást meg szeretnénk valósítani. 
 
   7./  Jeszenszki András körzeti megbízott szeretne tájékoztatást adni a település köz- 
         biztonsági helyzetéről. Három hónapja dolgozik itt, ez idő alatt két betöréses lopás 
         történt, az egyik esetben 600 eFt, a másiknál 500 eFt a kár.  
         Ezeken kívül kisebb lopások történtek. Egy közlekedési veszélyeztetés történt, 
         a Papp K. utcában felszedték a vízelvezetőről a rácsokat. Falopás ritkán történik 
         a településen. Köszöni az Önkormányzatnak a munkájához nyújtott segítséget,  
         és Józsa Eleknek, aki a Polgárőrséggel igyekszik munkáját segíteni. A kamera- 
         rendszer kiépítése nagyon sokat segítene. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a rácsok felszedésével egy kerékpáros baleset történt. 
Többen közlekedtek arra és nem szóltak, nagyobb baj is lehetett volna. Kérése a körzeti 
megbízott és a  Polgárőrség felé, hogy hétvégi napokon a vendéglátó egységekből hazafelé 
tartókra fokozottan figyeljenek, sok kárt okoznak útközben. Véleménye, legjobb kamera az 
emberi szem, de a kamararendszer kiépítésére a lehetőséget megnézzük. Köszöni a körzeti 
megbízott tájékoztatását. 
 
   8./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2011. március 28-i 
         rendkívüli ülésen a Tornacsarnok felújításához az 59/2011.(III.28.) sz. határozatunkkal 
         az önerőt 3.750 eFt-ban határoztuk meg. Ez pontosításra került és a pályázathoz szüksé- 
         ges önerő 3.713.670.- Ft. Kéri ennek megfelelően módosítsuk az előzőekben meghozott 
         határozatunkat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       82/2011.(III.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület az 59/2011.(III.28.) sz. határozatát 
                                                       az alábbiak szerint módosítja: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                       úgy döntött, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
                                                       fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 
                                                       származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 
                                                       szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az  
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                                                       „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
                                                       felújítás”elnevezésű pályázaton részt vesz. 
                                                       A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő mini- 
                                                       mum 20 %-át, bruttó 3.713.670.- Ft-ot az Önkormányzat   
                                                       2011. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére  
                                                       biztosítja. 
 
                                                       Határidő:  azonnal. 
                                                       Felelős:    polgármester. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
20.00 órakor bezárta. 
 
                                                                 Kmf. 
 
 
            Soltiné dr. Pap Anikó                                                      Kun Szilárd 
                  jegyző                                                                        polgármester 
 
 
 
 
                                       Bugyi Sándor           Dávid Kornélia Anikó 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők 
            
 
 
 
 
  
 
                                                            
           


